


 غربت و افالس
 اس وقــت مســلمانوں ـکـی غربــت کا یــہ عالــم تھــا کــہ کھانــے                
 پیــے کــی تمــام اشــیاء ناپیــد ہــو چکــی تھیــں اور ســخت بھــوک کــی وجــہ ســے
لــے تھــے جبکــہ نبــی اکــرمملسو هيلع هللا ىلص نــے اپــے پیٹــوں پــر پتھــر بانــدھ   صحابــہ کــراؓم 
ئــے تھــے لیکــن انہــی حــاالت میــں آپ  نــے پیــٹ مبــارک ســے دو پتھــر باندھــے ہو
کے فتح کی خوشخبری کے خزانوں   ملسو هيلع هللا ىلص صحابہ کرامؓ  کو قیصروکسرٰی 

کے وقت مجاہدین کے سقوط   دے رےہ تھے ۔ اسسی طرح  امارتِ اسالمی  
کے لے  کچھ نہیں کے پاس کھانے  پیے   کی بالکل ای�سی حالت تھی کہ ان 
کــے عالــم میــں جــو چیــز جہــاں تھــی وہــاں رہ گئــی  بچــا تھــا، ســخت افراتفــری 
نــے کئــی کئــی دن تــک صــرف گھــاس کھــا کــر گــذارہ  ، بہــت ســے مجاہدیــن 
 کیــا، جــو عــرب مجاہدیــن تــورا بــورا ســے نــکل کــر پاکســتانی عالقــوں میــں
نــے ئــے اور ان میــں ســے بہــت ســوں کــو مرتــد پاکســتانی فورســز   داخــل ہو
 پکڑ کر شہید کیا،جن میں سے بعض کی قبریں کوہاٹ میں موجود ہیں،
کــے ٹکــڑے اور گھــاس کــے بعــد ان کــی جیبــوں ســے پتھــر نمــا جــوار   شــہادت 
کــے ئے،جبکــہ شــبر غــان جیــل میــں قیــد مجاہدیــن کــو ایــک وقــت   برآمــد ہو
کــے درمیــان صــرف ایــک روٹــی اور ایــک گالس  کھانــے میــں تیــن ســاتھیوں 

پانــی ملتــا تھــا۔

 عہد شکنی
کــے پیــِش نظــر  مدینــہ طیبــہ میــں اســالمی خالفــت کــو درپیــش خطــرات 
کے مشرق میں موجود یہود قبائل سے نے مدینہ طیبہ   رسوِل اکرم ملسو هيلع هللا ىلص 
 معاہــدہ کیــا تھــا کــہ مدینــہ پــر حملــہ آور دشــمن کا ہــم دونــوں )مســلمان
کــے گــے ،لیکــن جــب احــزاب آئــے تــو یہــود   اور یہــود( مــل کــر دفــاع کریــں 
نــے غــدر کیــا اور معاہــدہ تــوڑ کــر  ایــک بــڑے ســردارحی بــن اخطــب نضــر 

ــہ ـکـی امــداد شــروع کــر دی ۔
ّ
کــے خــالف کفــار مک مســلمانوں 

کــے خــالف امریکــہ اور نیٹــو اتحــاد پــر  اسســی طــرح جــب امــارِت اســالمی 
کــے مشــرق میــں  مشــتمل صلیبــی لشــکر حملــہ آور ہــوا تــو افغانســتان 
کــے ســاتھ اپنــا معاہــدہ نــے طالبــان   موجــود پاکســتان کــی مرتــد حکومــت 
نے طالبان کی حکومت کو تسلیم  توڑا ، پاکستان وہ پہال ملک تھا جس 
کے مفادات کا تحفظ اور دشمنوں نے ایک دوسرے   کیا تھا اور دونوں 

کــے الؤ لشــکر دیکــھ کــر کــے معاہــد کــے تھــے لیکــن کفــار   کا ســاتھ نــہ دیــے 
 معاہــدہ تــوڑ کــر نیٹــو

ً
کــے قــدم ڈگمــگا گئــے اور فــورا  مرتــد حکومــت وفــوج 

کــے باملثــل صلیبــی افــواج کــو  اتحــاد میــں شــامل ہــوا اور بنــو قریظــہ یہــود 
کــے  اڈے،جنگــی نقشــے اور الجســٹک ســپورٹ فراہــم ـکـی ،صلیبیــوں 
کــے اڈوں ســے اڑانیــں بھــر کــر امــارِت اســالمی پــر بمباریــاں نــے ان   جہــازوں 
ئے کے یہود سے بد ترین کردار میں آگے بڑھےت ہو  کرنا شروع کر دیں ، حٰتی 
 عبدالســالم ضعیف ســمیت کئی طالبان رہنماؤں

ّ
کے ســفیر مال  طالبان 

الــے کــر دیــا اور ســینکڑوں مجاہدیــن کــو کــے حو کــے امریکــہ   کــو گرفتــار کــر 
 اپــے خفیــہ جیــل خانــوں  میــں قیــد کــر دیــا، اور یہــود ـکـی تیــار کــردہ اس
کــے اشــارے پــر امــارتِ اســالمی نــے اپــے آقــا امریکــہ   مرتــد حکومــت و فــوج 

کــے بــس میــں تھا؛افغــا نســتا ن ہســی پــر  کــے خــالف وہ ســب کچــھ کیــا جــو ان 
 بــس نہیــں کیا،بلکــہ اپــے ہســی قبائــل ســمیت ملــک بھــر میــں ان پــاک نفــوس
 کــے خــالف ال محــدود آپریشــن کا سلســلہ جــاری رکھــا، ہــزاروں عــرب
کــے عــوض فروخــت کــر نــا ، امیراملومنین  مجاہدیــن کــو پکــڑ پکڑکــر ڈالــروں 
 عبیدہللا اخونؒد کی گرفتاری سے شہادت تک،شیخ ابو

ّ
 کے وزیِردفاع مال

 الفراج،خالــد شــیخ محمــد، احمــد خلفان،عفــت مــآب بہــن ڈاکٹــر عافیــہ
کے سینکڑوں  صدیقی اور شیخ ابو زبیدہ فک ہللا اسرھم سمیت امت 
کے امام کے ہاتھوں حوالگی یہاں تک کہ امت   ابطال کی امریکہ ملعون 
کــے وہ بدتریــن کــردار ہیــں  شــیخ اســامؒہ کــی شــہادت مرتــد حکومــت وفــوج 

جــن ســے یہــود بنوقریظــہ بھــی شــرماجائیں۔

کے نتیجے میں کفار اقتصادی بحران کا شکار  جنگ 
کــے مقابلــے میــں ســخت مالــی    جنــگ احــزاب میــں کّفارجانــی نقصــان 
کے صرف تین آدمی مارے ئے،پوری جنگ میں ان   خســارے کا شــکار ہو
 گئــے تھــے، مرویــات امــام زہــری فــی املغــازی میــں عالمــہ محمــد بــن محمــد
کــے موقــع پــر تــے ہیــں کــہ غــزوہ خنــدق   العواجــی امــاِم زہــرؒی ســے نقــل کر

ئــے تھــے ۔ کــے تیــن لــوگ قتــل ہو مشــرکین 
1۔عمرو بن عبدودالعامری۔

2۔نوفل بن عبدہللا املخزومی۔
3۔حسل بن عمرو بن عبدودالعامری۔

کے قابل  نے   جبکہ ان کا مالی نقصان اتنا زیادہ ہوا تھا کہ وہ جنگ کر
 نہیــں رےہ اور واپــس لــوٹ گئــے ،االکتفاءبماتضمنــہ مــن مغــازی رســول

 ہللاملسو هيلع هللا ىلصوالثالثتــہ الخلفــاء میــں ســلیمان بــن موسســٰی کالعــی اندل�ســی رحمــہ
ئــے فرماتــے ہیــں تــے ہو  :ہللا حضــرت حذیفــہ ر�ســی ہللا عنــہ ســے نقــل کر

 قــال حذیفــہ قــال ابــو ســفیان :یــا معشــر قریــش انکــم مــا اصبحتــم بــدار
مقــام لقدھلــک الکــراع والخــف۔۔۔۔۔ فارتحلوافانــی مرتحــل۔۔۔

نــے کہــااے قریــش ـکـی جماعــت اب آپ یہــاں نہیــں  ترجمہ:ابــو ســفیان 
 ٹھہر سکےت تحقیق سواریاں اور جانور ہالک ہو گئے۔۔۔۔۔۔پس کوچ کر

)جاؤمیــں جانــے واال ہــوں ۔)االکتفــائ2؍111
 اسســی طــرح آج بھــی ایــک طــرف تــو الحمــدہلل ان احــزاب کا جانــی        
 نقصــان بہــت زیــادہ ہــو رہــا ےہ لیکــن دوســری طــرف ان کا مالــی نقصــان
نــے ـکـی ســکت نہیــں  تــو اتنــا ہــوا ےہ کــہ الحمــدہلل اب ان میــں جنــگ کر
الــے اب نــے و لــے دنــوں میــں الکھــوں ڈالــر تقســیم کر کــے   ےہ،جنــگ جیتــے 
 اپــے اپےخرچــوں پــر حیــران و پشــیمان ہیــں،ان کــی یــہ پشــیمانی بھــی ہمیــں
ان کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کی بشارت سناتی ےہ ۔باذن ہللا
اللِہــط َســِبْیِل  َعــْن  ْوا  ِلَیُصــدُّ ُھــْم 
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کے تے ہیں کہ )لوگوں( کو ہللا   ترجمہ:جولوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کر
ن

ُ
گے مگر آخر وہ )خرچ کرنا( ا  رســےت ســے روکیں ســو ابھی اور خرچ کریں 

گے۔)انفال آیت نمبر 36 )کیلے )موجبِ ( افسوس ہو گااور وہ مغلوب ہو جائیں 



 اور اب تــو الحمــدہلل اس کا دیوالیــہ نــکل رہــا ےہ اگرچــہ وہ اس         
 دیوالگــی کــو چھپانــے ـکـی نــا کام کوشــش کــر رہــا ےہ لیکــن ان شــاء ہللا
 عنقریــب روس کــی طــرح یــہ بھــی ســخت اقتصــادی تباہســی ســے دوچــار ہــو
کــے مطابــق نــے واال ےہ بلکــہ تــازہ تریــن خبــر   کــر حصــوں بخــروں میــں بکھر
نے علیحدگی کی درخواستیں دے کر اس تباہسی کی بنیاد  تیس ریاستوں 

ڈال دی ےہ  ۔فللــہ الحمــد والنعمــۃ ۔

 بد گمانی
کے درمیان سخت         کے حلیف بنو قریظہ   جاتے جاتے لشکِرکّفار اور اس 
نــے بنــو قریظــہ ســے کــے ســربراہ   بدگمانیــاں پیــدا ہوئیں،چنانچــہ احــزاب 
 مزیــد امــداد کا مطالبــہ کیــااور کہــا کــہ ہمــارا تــو ســب کچــھ ختــم ہــو چــکا
 ےہ لٰہذا تم ہمیں اســلحہ و خوراک )مضبوط رســد( فراہم کرو جیســا
کــے پاس نــے بنــو قریظــہ   کــے عالمــہ ســلیمان اندل�ســؒی فرماتــے ہیــں کــہ انہــوں 
کے ہمارا تو سب کچھ ہالک ہو گیا لٰہذا اب  اپے چند لوگوں کو بھیجا 
 تم آگے آ جاؤ اور جنگ کرو ،بنو قریظہ والوں کو یہ وہم ہوا کہ یہ لوگ
گــے لٰہــذا ان ســے بطــوِر رہــن گــے اور ہمیــں اکیــال چھــوڑ دیــں   تــو چلــے جائیــں 
 کــے چنــد ســرداروں ـکـی حوالگــی کا مطالبــہ کیــا جبکــہ لشــکراس مطالــے
الــے کــے حو  پــر مزیــد بدگمــان ہــوا کــہ ہمــارے ســرداروں کــو نبــی اکــرمملسو هيلع هللا ىلص 
کــے ســاتھ دوبــارہ معاہــدہ کــی توثیــق کــے اپــے غــدر کــی تالفــی اور آپملسو هيلع هللا ىلص   کــر 
 کرنا چاہــــےت ہیں،یوں احزاب کا سربراہ جاتے جاتے شکست کا سارا ملبہ
 بنــو قریظــہ پــر ڈال گیا،عالمــہ ســلیمان اندل�ســؒی فرماتــے ہیــں کــہ حضــرت

نــے کہــا : حذیفــؓہ  فرماتــے ہیــں کــہ ابــو ســفیان 
 یــا معشــرقریش انکــم وہللا مــا اصبحتــم بــدار مقــام لقــد ھلــک الکــراع
 والخــف واخلفتنــا بنــو قریظــۃ  وبلغنــا عنھــم الــذی نکــرہ ولقینــا مــن شــدۃ
 الریــح ماتــرون ماتطمئــن لنــا قــدر وال تقــوم لنــا نــا ر والیستمســک لنــا بنــاء

فارتحلــوا فانــی مرتحــل ۔
 ترجمــہ: اےجماعــِت قریــش! خــدا کــی قســم آج تــم یہــاں نہیــں ٹھہرســکےت،
نــے ہمیــں اکیــال چھــوڑا  ســواریاں اور جانــور ہــالک ہوگئــے اور بنوقریظــہ 
 اور ہمیــں بنوقریظــہ ســے وہ پہنچــا جــو ہــم اس کــو برامانــےت تھــے اور آپ
 دیکھــےت ہیــں کــہ ہمــارا ســامنا ایــک تیــز تــر ہــوا )طوفــان ( ســے ہوگیــا ےہ
 ہمــاری ہانــڈی نہیــں ٹھہرتــی، نــہ ہســی آگ جالئــی جــا ســکتی ےہ اور نــہ
لــے میــں کــوچ کرتــا ہــوں پــس تــم بھــی  ہمــاری کــو ئــی تعمیــر جمتــی ےہ اس 

)کــوچ کــرو ۔)االکتفــاء 2؍111
کے    بالکل اسسی طرح آج بھی جب صلیبی اتحاد شکست سے دوچار فرار 
 راســےت ڈھونــڈ رہــا ےہ تــو وہ اپــے حلیــف ناپــاک فــوج اور مرتــد حکومــت ســے
 ســخت بــد گمــان ےہ کــہ یــہ لــوگ ہمیــں دھوگــہ دے رےہ ہیــں اور دوغلــی
تــے لــے ڈومــور کا مطالبــہ کر کــے   پالی�ســی چــال رےہ ہیــں ،اعتمــاد کــی بحالــی 
ئــے بــار بــار مختلــف عالقــوں میــں آپریشــن اور دیگــر اقدامــات کا حکــم  ہو
کــے بچــے کــو اپــے مســتقبل کا غــم کھائــے جــا  دیتــا ےہ لیکــن ادھــر بنــو قریظــہ 
گے تو اس خود سر قوم سے ہماری جان کون  رہا ےہ کہ یہ تو چلے جائیں 

کــے ٹالــے کــی   چھــڑ ائــے گا اور مختلــف حیلــوں اور بہانــوں ســے آقــا کــو رام کر
 صلیبی کمانڈر شکست کا سارا ملبہ ان پر ڈال

ً
 کوشش میں ےہ،نتیجتا

نے  :رےہ ہیں خوب فرمایانبی اکرمملسو هيلع هللا ىلص 
 مــن ار�ســی النــاس بســخط ہللا ســخط  ہللا علیــہ واســخط النــاس علیــہ
  ومــن اســخط النــاس بر�ســی ہللا ر�ســی ہللا عنــہ وار�ســی النــاس عنــہ ۔
کے تو ہللا  ترجمہ :اور جو کوئی لوگوں کو خوش کرے ہللا کو ناراض کر 
 تعالــٰی اس ســے نــاراض ہوجاتــا ےہ اور لوگــوں کــو بھــی اس ســے نــاراض کــر
کے  دیتا ےہ اور جو جو کوئی لوگوں کو ناراض کرتاےہ ہللا کو خوش کر 
 تو ہللا تعالٰی اس سے را�سی ہو جاتا ےہ اور لوگوں کو بھی اس سے را�سی

کــر دیتــا ےہ۔

کے ذریعے نصرِت خدا وندی تندو تیز ہواؤں اور فرشتوں 
کــے خیمــے نــے لشــکِر کّفــار پرای�ســی آندھــی چــال دی جــس ســے ان   ہللا تعالــٰی 
نــے ان کــو کھــڑ گئــے دیگچیــاں الــٹ گئیــں ،جانــور بھــاگ گئــے اور ســردی 

ُ
 ا

ئــے،ہللا تعالــٰی فرماتــے ہیــں  :آگھیــرا جــس ســے وہ بھاگــے پــر مجبــور ہو
َنا

ْ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
ْیک

َ
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َ
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ُ
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ْ
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ٰ
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َ
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ْوَن َبِصْیًرا۔
ُ
ْعَمل

َ
اَن ہللُا ِبَما ت

َ
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ْ
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َ
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َ
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س
ُ
نــے( تــم پــر )ا س 

ُ
 ترجمہ:مومنــو! ہللا کــی اس مہربانــی کــو یــاد کــرو جــو )ا

ن پر ہوا
ُ
نــے ا نــے کــو( آئیــں تــو ہــم   وقــت کــی( جــب فوجیــں تــم پــر )حملــہ کر

 بھیجی اور ای�ے لشکر )نازل کئے( جن کو تم دیکھ نہیں سکےت تھے اور جو
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ُ
تے ہو ہللا ا  کام تم کر

 عالمــہ ابــِن کثیــؒر فرماتــے ہیــں کــہ اگــر رســوِل اکــرمملسو هيلع هللا ىلص رحمتــہ العاملیــن نــہ
تــے تــو ان پــر ریــح عقیــم ســے ســخت َہــوا بھیجےتجــو قــوِم عــاد پــر بھیجــی  ہو
نــے فرمایا:ومــا کان ہللا لیعذبھــم وانــت فیھــم۔ گئــی تھــی لیکــن ہللا تعالــٰی 
نــے ان کــی اجتماعیــت کــو تــوڑا اس لــے  پــس ان پــر ای�ســی َہــوا بھیجــی جــس 
 کہ ان کی اجتماعیت بھی خواہِش نفسانی کی وجہ سے قائم ہوئی تھی
 جب کہ وہ مختلف گروہ اور مختلف رائے رکھے والوں کا آمیزہ تھا پس
کــے گروہــوں اور  مناســب یــہ تھــا کــہ ان پــر ای�ســی َہوابھیجــی جائــے جــو ان 

)جماعتــوں کــو الــگ الــگ کــر دے ۔ )ابــِن کثیــر 2؍577
کــے   یعنــی َہــوا ســے مقصــد ان کا تفرقــہ تھــا نــہ کــہ ہالکــت، ورنــہ ہللا تعالــٰی 
 لــے کیــا مشــکل تھاکــہ احــزاب کا ایــک فــرد بھــی یہــاں ســے بــچ کــر نــہ جاتــا،
 اسسی طرح یہاں ابھی تک ای�سی َہوا تو نہیں چلی ےہ لیکن فدایاِن اسالم
ن

ُ
نــے ا نــے ای�ســی آندھــی ان پــر چــال دی ےہ جــس   کــی شــکل میــں ہللا تعالــٰی 

 کے مضبوط بیس کیمپوں کو الٹ پلٹ کررکھ دیا ےہ اور یہ اتے خائف
کــے مضبــوط اتحــاد میــں واضــح تفرقــہ اور دراڑیــں پــڑ  ہــو چکــے ہیــں کــہ ان 
لے جانے  چکی ہیں اور شکست و فرار کی راہ میں ایک دوسرے پر سبقت 
 کی کوشش میں ہیں ،کبھی اٹلی فوجیں نکالے کا اعالن کر تا ےہ تو کبھی
 فرانــس ،کبھــی جرمنــی تــو کبھــی پولینڈآگــے بــڑھ رہــا ےہ غــرض اب ہــر ایــک
کے ہامان برطانیہ  الےٹ قدموں کھڑا ےہ بلکہ اب تو خود امریکہ اور اس 

کــی فوجیــں بھــی دھــڑا دھــڑ واپــس جــا رہســی ہیں ۔



 اب جــب کــہ میــں یــہ تحریــر لکــھ رہــا ہــوں تــو افغانســتان میــں تــو نہیــں
نــے ان کــی کــے انــدر ســینڈی طوفــان آکــر گــزر چکاےہجــس   لیکــن امریکــہ 
 معیشــت کــو پچــاس ارب ڈالــر ســے زائــد کا جھٹــکا  آِن واحــد میــں دے دیــا
لــے  ےہ ، اور شــاید یــہ طوفــان اس طوفــان ســے زیــادہ خطرنــاک ےہ اس 
نــے ان ــہ میــں اور اس طوفــان 

ّ
 کــہ وہ تــو صــرف لشــکر پــر آیــا تھانــہ کــہ مک

جــاڑ دیــا ےہ ، پــس الحمــدہلل جــس طــرح طوفــان
ُ
 کــے ملــک اور مســکن کــو ا

وہــاں آیــا اسســی طــرح یہــاں بھــی اس ســے بــڑھ کــر طوفــان آیــا۔

کے اندر بد اعتمادی  لشکر 
کــے باعــث ســخت اندھیــرا چھــا گیــا جــس کــی وجــہ  تیــز آندھــی اور طوفــان 
الــے ایــک دوســرے کــو پہچــان نــہ پــارےہ تھــے اور اس بــات ســے  ســے لشــکر و
کــے آدمــی ہمــارے انــدر داخــل نــہ ہــو جائیــں  ڈر رےہ تھــے کــہ کہیــں دشــمن 
کــے جاســوس حضــرت حذیفــؓہ جــو ان میــں کامیابــی ســے  ،رســوِل اکــرمملسو هيلع هللا ىلص 
نــے کہــا : لینظــر امــرٔو مــن  داخــل ہــو گئــے تھــے فرماتــے ہیــں کــہ ابــو ســفیان 
نــت

ٔ
 جلیســہ قــال حذیفــۃ فاخــذت بیــد الرجــل الــذی الــٰی جنبــی فقلــت مــن ا

 فقال فالن بن فالن۔ترجمہ :ہر آدمی دیکھے کہ اســکا ســاتھی کون ےہ؟
نــے اپــے ســاتھ بیٹھــے آدمــی کا ہاتــھ  حضــرت حذیفــؓہ  فرماتــے ہیــں کــہ میــں 
نــے کہــا میــں فــالں کا بیٹــا  پکــڑا اور اس ســے کہــا کــہ تــم کــون ہــو؟ تــو اس 
 فــالں ہوں۔)االکتفــاء بمــا تضمنــہ مــن مغــازی رســول ہللا صلــی ہللا علیــہ

)   وســلم والثالثــۃ الخلفــاء2،111۔
نے ای�سی  اس طرح آج بھی شیر دل فدایاِن اسالم کی آندھی اور طوفان 
 تاریکــی ان پــر مســلط کــر دی ےہ کــہ وہ اپــے اور غیــر کــی پہچــان ســے عاجــز
کــے بیــس کیمپــوں اور اڈوں میــں رہ کــر فدائــی  آگئــے ہیــں بلکــہ اب تــو انہــی 
 جانبــازان کــو تــاک تــاک کــر نشــانہ بنــا رےہ ہیــں الحمدہلل،یہــاں تــک کــہ
کــے خــالف نــا زیبــا  جنــرل جــان ایلــن حــواس باختــہ ہــو کــر امیراملومنیــن 
کــے حملــوں نــے لگااورکہــا کــہ قریــب ےہ کــہ ان انــدر   الفــاظ اســتعمال کر

کے آپریشن نے افغان فوج کی تربیت   سے میرا دماغ خراب ہو جائے، نیٹو 
 کــو معطــل کــر دیــا اور ہــزاروں فوجیــوں کــی ازســِرنو اســکریننگ کا عمــل
کــے کون�ــے  شــروع کــر دیــا ےہ تــا کــہ یــہ پتــہ چالیــا جــا ســکے کــہ طالبــان 
 لوگ ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں ،لیکن تاحال الحمدہلل وہ اس میں

گــے۔ نــاکام ہیــں اور ان شــاء ہللا نــاکام ونامــراد ہســی رہیــں 

 لشکر)ِ احزاب ( کا انجام
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نــے پھیــر دیــا وہ اپــے غصــے میــں )بھــرے ن کــو ہللا 
ُ
 ترجمــہ: اور جــو کافــر تھــے ا

کے ئے تھے( کچھ بھالئی حاصل نہ کر سکے اور ہللا مومنوں کو لڑائی   ہو
)بارے میں کافی ہوا اور ہللا طاقت ور )اور( زبردست ےہ ۔)احزاب آیت نمبر 25
کــے خــالف کــے خاتمــے کا خــواب اور مؤمنیــن   لشــکِر کفــار اســالمی ریاســت 
کــے ســاتھ لــے بھــاری جانــی ومالــی خســارے   غــم وغصــے کاالوا دل میــں ہســی 
ٹے، بالکل اسسی طرح صلیبی اتحاد بھی بحمدہللا  ناکام و نامراد واپس لو

کــے  کــے ســاتھ واپ�ســی کــی راہ پــر ہیــں ، لشــکر   بھــاری جانــی ومالــی خســاروں 
نــے 2013ءکا قــوم ســے وعــدہ کــر لیــا ےہ کــہ فوجیــں واپــس  ســردار اوبامــہ 

 باللــی جائینگــی اگــر واپــس نــہ بھــی جائیــں تــو بھــی مجاہدیــن اس لشــکِر
دجــال کــو یہیــں ہســی دفــن کرنــا چاہــــــےت ہیــں۔

کے عالوہ کچھ بھی ہاتھ نہ آیا   کے زیاں   اس جنگ سے ان کو جان ومال 
 جــس کا اب وہ برمــال اعتــراف کــر رےہہیــں  کــہ ہــم اس جنــگ میــں مکمــل
کــے مشــیر کــی کتــاب  طــور پــر نــاکام رےہ ،ســابق نیٹــو کمانــڈر ڈیــوڈ پٹریــاس 

 ایکســیڈنٹل )حادثاتــی( گوریــال اس ناکامــی پــر تحریــری گــواہ ےہ ۔
لــے امــارتِ اســالمی افغانســتان پــر  مجاہدیــن  اســالم کــی بیــخ کنــی کا عــزم 
کــے نتیجــے میــں خالفــت نــے والــوں کــو کیــا پتــہ تھــا کــہ اس جنــگ   چــڑھ دوڑ
کــے اختتــام تــک  اســالمیہ علــی منہــاج النبــوۃ کــی یــہ مبــارک تحریــک جنــگ 
نــے میــں پہنــچ چکــی ہوگــی۔ آج الحمــد ہلل اســالمی نظــام نــے کو کــے کو  دنیــا 
 کا شعار لے مجاہدین  پاکستان سمیت کئی ممالک میں باقاعدہ کفار
کــے خــالف برســر پیــکار ہیــں۔ صومالیــہ ،  یمــن،  شــام، عــراق،   و مرتدیــن 
 چیچنیــا،  مالــی ،  لیبیــا،  نائیجریــا ،  الجزائــر اور موریطانیــہ ســمیت کئــی
کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچارہسی  ممالک سے فتوحات کی بشارتیں مومنین 
کــے دلــوں میــں ہســی کــے خاتمــے کــی آرزوئیــں ان   ہیــں۔  اســالمی نظــامِ خالفــت 
کے خالف دلوں میں بھرا غصہ دل میں  رہ گئیں اور سرفروشان اسالم 
کــے خائــب وخاســر واپــس جــارےہ ہیــں فالحمــد  ہســی لــے بغیــر ک�ســی فائــدے 

ہلل رب العاملیــن ۔

گــے، ان میــں ہــم پــر حملــے کــی جــرات  آئنــدہ ہــم ان پــر حملــے کریــں 
 نہیــں ہوگی

کے نبی ملسو هيلع هللا ىلص کے ساتھ ہللا تعالٰی اور اس  نے  کے بھاگ کھڑے ہو  لشکر کفار 
کے خالف اس کے ساتھ کیا ہوا فتح کا وعدہ پورا ہوا ، کفار   کامومنین 
نــے مومنیــن کــے مبــارک موقــع پــر رســول اکــرم ملسو هيلع هللا ىلص   عظیــم اور تاریخــی فتــح 
 کــو ایــک اور عظیــم خوشــخبری ســناکر ان کــی خوشــیوں کــو دوبــاال کردیــا

ن نغزوھم والیغزوننا ونحن نسیر الیھم۔
ٰ
فرمایا: الئ

گے اور ہم ان  گے اور یہ ہم سے نہیں لڑیں   ترجمہ:  اب ہم ان سے لڑیں 
گے۔)بخاری کتاب املغازی باب غزوۃ خندق وھی االحزاب کے لے جائیں  )سے )جنگ ( 

کــے حوصلــے ٹــوٹ گئــے اور  کــے عیــن مطابــق کفــار مکــہ   آپ  ملسو هيلع هللا ىلص کــی بشــارت 
نــے آگــے بــڑھ کــر مدینــہ پــر حملــے ـکـی جــرات کبھــی نہیــں ـکـی،  آئنــدہ انہــوں 
نــے ان پــر متواتــر حملــوں کا سلســلہ جــاری رکھــا یہــاں تــک  بلکــہ آپ ملسو هيلع هللا ىلص 
 کــہ مکــہ مکرمــہ فتــح ہــوا، کفــر کا اتحــاد ٹــوٹ کــر بکھــر گیــا اور یکــے بعــد
ئــے اور ہــر طــرف اســالم کا علــم لہرانــے کــے عالقــے مفتــوح ہو  دیگــرے کفــار 
 لگا،  فالحمد ہلل رب العاملین ۔ اور اب صلیبی لشکر کی شکست و فرار
کے ساتھ واضح مشابہت سے ہم یہ نیک کے شکست و فرار   کی احزاب 
کــے عالقــوں پــر حملــے تــے ہیــں کــہ ان شــاء ہللا اب آئنــدہ ہــم ان   فــال پکڑ
گــے ، ان میــں آئنــدہ کــے ملکــوں میــں داخــل ہوجائیــں  گــے اور ان   کریــں 
نــے کــی جــرات نہیــں  ہــم پــر حملــوں کــی اور ہمــارے عالقــوں میــں داخــل ہو



 ہوگی اس لے کہ یہ شکست صرف امریکہ نہیں بلکہ پورے عالم کفر 
نے مکمل جانی ومالی  کی بدترین شکست ےہ ، الحمد ہلل اس شکست 

کے حوصلوں کو بھی توڑ کر رکھ دیا ےہ۔ کے ساتھ ان   خسارے 
نــے ســے فدائیــانِ اســالم اور شــیر صفــت مجاہدیــن ـکـی نــے کو کــے کو  دنیــا 
 کاروائیــاں اب ببانــِگ دہــل یــہ صدائیــں دے رہســی ہیــں کــہ اب کفــری اتحــاد
کــے ٹــوٹ کــر  نیٹــو کــی شــکل میــں ہــو یــا اقــوام متحــدہ کــی شــکل میــں اس 
نــے کا وقــت آ پہنچــا ےہ اور اب ان شــاء ہللا اس ملحــد صیہونــی  بکھر
 ادارے کــی جگــہ عظیــم تــر اســالمی خالفــت کا قیــام ہــوگا اور شــریعت کا
 پاکیزہ نظام ہللا کی زمین کو امن سے بھردےگا اور ان دجالوں کا مکر و

 :فریــب ضائــع اور بیــکار ہــوگا
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))اور( بدلــہ لیــے واال ےہ۔)ابراہیــم آیــت نمبــر 46۔47
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نے ا  ترجمہ:  اور اہِل کتاب میں سے جنہوں 

کــے  دلــوں میــں دہشــت ڈال دی تــو کتنــوں ن 
ُ
 کــے قلعــوں ســے اتــار دیــا اور ا

ن کی زمین اور
ُ
 کو تم قتل کر دیےت تھے اور کتنوں کو قید کر لیےت تھے اور ا
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کــے گھــروں اور ا ن 

ُ
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 بھــی نہیــں رکھــا تھــا تــم کــو وارث بنــا دیــا اور ہللا ہــر چیــز پــر قــدرت رکھتــا ےہ
)۔)احــزاب آیــت نمبــر26۔27

کــے بعــد اب یہــود بنــو قریظــہ کــو اپنــی نــے  کــے بھــاگ کھــڑے ہو  لشــکر کفــار 
کے حکم پر نے ہللا   عہد شــکنی کا مزہ چکھنا تھا چنانچہ نبی اکرم ملسو هيلع هللا ىلص 
 جو جبریل علیہ الســالم الئے تھے بنوقریظہ یہود کا محاصرہ کیا، وہ اپے
نــے  قلعــے میــں تھــے اور باہــر نہیــں آتــے تھــے، رســول ہللا صلــی ہللا علیــہ وســلم 
نــے ان کوحکــم دیــا  حضــرت ســعدبن معــاذ ر�ســی ہللا عنــہ کــو بالیــا انہــوں 
 کــہ وہ قلعــوں ســے اتــر جائیــں چنانچــہ وہ اتــر گئــے پھــر نبــی صلــی ہللا علیــہ
کــے بــارے میــں حضــرت ســعد کــو اختیــار دیــا کــہ وہ فیصلــہ نــے ان   وســلم 
کے بارے میں ایک تاریخی فیصلہ سنا نے ان   کرے سعد ر�سی ہللا عنہ 
 یا جو سیرت اوراحادیث کی کتابوں میں محفوظ ےہ چنانچہ ابوسعید
 خــدری ر�ســی ہللا عنــہ ســے روایــت ےہ  نــزل اھــل قریظــۃ علــٰی حکــم ســعد
 بــن معــاذ فارســل النبــی صلــی ہللا علیــہ وســلم الــٰی ســعد فاتــی بحمــار فلمــا
 دنــا املســجدقال لالنصــار قومــوا الــٰی ســیدکم او الــٰی خیرکــم ۔فقــال ٰهــٔوالء

 نزلوا علٰی حکمک قال تقتل مقاتلتھم وتســبی ذراریھم فقال رســول ہللا 
 صلی ہللا علیہ وسلم قضیت بحکم ہللا وربما قال بحکم  امللک۔)بخاری

)کتاب املغازی باب غزوۃ خندق وھو االحزاب۔
کے حکم پر اتر گئے تو رسول  ترجمہ : اہل قریظہ حضرت سعد بن معاذ 

نے حضرت سعد کی طرف ایک قاصد بھیجا  ہللا صلی ہللا علیہ وسلم 
لــے کــہ وہ زخمــی تھــے (، جــب  پــس و ہ ایــک گدھــے پرســوار الئــے گئــے ) اس 
نــے انصــار کــے قریــب پہنــچ گئــے تونبــی صلــی ہللا علیــہ وســلم   وہ مســجد 
لــے کھــڑے کــے   کــو فرمایــا کــہ اپــے ســردار یــا تــم میــں ســے بہتریــن انســان 
کے امر پر اتر نے فرمایا یہ لوگ آپ   ہوجاؤپھر آپ صلی ہللا علیہ وسلم 
کے قابل تمام لوگوں کو نے  نے فرمایا ان میں ســے لڑ  گئے حضرت ســعد 
کــے اہــل وعیــال کــو گرفتــار کــرو تــو رســول ہللا صلــی ہللا  قتــل کــرو اور ان 
کے حکم پر فیصلہ کیا یا یوں فرمایا نے ہللا  نے فرمایا تم   علیہ وسلم 

کــے حکــم پــر فیصلــہ کیــا۔ نــے بادشــاہ  تــم 
نے والی پاکستان کی مرتد حکومت  بالکل اسسی طرح یہود کا کردار ادا کر
 و فــوج کــی تباہســی و بربــادی کــی ہــم ہللا تعالــٰی ســے امیــد رکھــےت ہیــں کــہ ان
  شــاء ہللا ان کا حــال بنــو قریظــہ ســے مختلــف ہرگــز نہیــں ہــوگا ، مجاہدیــن
گــے کــے مضبــوط قلعــوں اور اڈوں میــں گھــس گھــس کــر ان کوماریــں   ان 
گے اور) الجزاء من  اور زنجیروں میں باندھ باندھ کر ان کو گرفتار کریں 
نے ہمارےعلماءومجاہدین کے مطابق( جس طرح انہوں   جنس العمل 
 کــو ســڑکوں پــر گھســیٹ گھســیٹ کــر شــہید کیــا ےہ ہــم بھــی ان کــو
گــے اور چوکــوں پــر لٹکاکــر نشــان عبــرت بنائیــں  گلیــوں میــں گھســیٹیں  

گے۔انشــاءہللا
کے غالموں کا مستقبل ہمیں بہت قریب نظر آرہا ےہ ، یہ بدبخت  یہود 
کــے بعــد ہمــارا کیــا  اب حیــران و پریشــان ہیــں کــہ صلیبــی لشــکر کــی واپ�ســی 
 بے گا؟ اور مختلف طریقوں ســے اس جنگ ســے جان چھڑانے کی کوشــش
 کــر رےہ ہیــں کبھــی دھمکــی اور کبھــی مذاکــرات کــی دعــوت اور کبھــی امــن
 اور معافــی کــی پیشــکش۔۔۔۔۔لیکن اب کیــا کیــا جائــے اس کمبــل کا جــس
کے لے ک�سی طور نے   کو یہ چھوڑنا چاہــــےت ہیں لیکن کمبل ان کو چھوڑ
نے ڈالروں کی چمک دیکھ کر  تیار نظر نہیں آتا۔ اب وہ جنگ جو انہوں 
 امارتِ اسالمی اور قبائل میں موجود انصار و مہاجرین پر مسلط کردی
نے ان کو کے گھروں میں داخل ہوچکی ےہ،  اس کی تپش    تھی خود ان 
 جھلســاکر رکــھ دیــا ےہ اور اب الحمــد ہلل وہ وقــت نہایــت قریــب ےہ کــہ

،جب خراســان و ہندوســتان ایک ســاتھ فتح ہوجائیں
 میــرے عزیــز بھائیــو !پاکســتان میــں جــاری جنــگ دراصــل مخبِرصــادقملسو هيلع هللا ىلص 
 کی غزوہ ہندوالی پیشن گوئی کی مبارک جنگ ےہ اس لے کہ پاکستان
 دراصــل اســالمی ہنــد کا ہســی حصــہ ےہ، حدیــث مبــارک میــں اس پــورے
 خطــے پــر ہنــد کا اطــالق آیــا ےہ،  لٰہــذا ہــم اس بــات پــر نہایــت فرحــاں و
 شــاداں ہیــں کــہ ہمیــں ایــک ہســی وقــت میــں خراســان و ہندوســتان دونــوں

 کی مبارک جنگوں کی فضیلت حاصل ہورہسی ےہ، احادیث مبارکہ میں



کے ذکر سےمضمون   ان جنگوں کی بڑی فضیلتیں وارد ہوچکی ہیں ) ان 

 کا اختصار مانع ےہ( اس جنگ میں ان مرتدین کا کردار یہود بنو قریظہ
 ســے بدتــر تھالٰہــذا ان کا انجــام بھــی ان ســے ان شــاء ہللا بدتریــن ہــوگا،
 عنقریــب مجاہدیــن ان کــو زنجیــروں میــں بانــدھ بانــدھ کــر گرفتــار کریــں
گے انشــاء ہللا۔ گے اور ســڑکوں پر گھســیٹ گھســیٹ کر ان کو قتل کریں 
کــے ئــے ،اورســات ســو ســے آٹــھ ســو  کــے تمــام لــوگ گرفتــار ہو  بنــو قریظــہ 
ئــے، اسســی کــے امــوال غنیمــت ہو ئــے، ان   درمیــان تمــام بالــغ افــراد قتــل ہو

طــرح ان غــداروں کا بھــی انجــام ہــو گا۔
 اس موقــع پــر آپ ملسو هيلع هللا ىلص کــی وہ مبــارک حدیــث یــاد آئــی جــس کــو امــام اســحاق
نے اپنی مسند میں نقل کیا ےہ ، حضرت ابو ھریرہ ر�سی ہللا  بن راھویہ 
 عنہ سے روایت ےہ کہ :   ذکر رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم یوما الھند
تــوا بملــوک

ٔ
 فقــال لیغــزون جیــش لکــم الھنــد فیفتــح ہللا علیھــم حتــی یا

 الســند مغلغلیــن فــی السالســل فیغفــرہللا لھــم ذنوبھــم فینصرفــون حیــن
 ینصرفــون فیجــدون املســیح بــن مریــم بالشــام۔ ترجمــہ :  ایــک دن رســول

نــے ہنــد کا ذکــر فرمایــا اور فرمایــا کــہ ضروربالضــرور تمہــارا ایــک  ہللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 لشــکر ہندوســتان ســے جنــگ کــرے گا پھــر ہللا تعالــٰی ان کــو فتــح نصیــب
کــے بادشــاہوں کــو زنجیــروں گــے یہــاں تــک کــہ وہ ســندھ )ہنــد(   فرمائیــں 
کــے تمــام گنــاہ معــاف گــے پھــر ہللا تعالــٰی مجاہدیــن    میــں جکــڑ کــر الئیــں 
گــے پھــر وہ گــے پــس وہ واپــس ہوجائیــں جــب وہ واپــس ہوجائیــں   فرمائیــں 
گے۔ ) مسند اسحاق  شام میں عی�سٰی بن مریم علیھما السالم کو پا لیں 

 )بــن راہویــہ حدیــث 537
کــے کــے انجــام   اس حدیــث پــاک میــں کــی گئــی پیشــن گوئــی اور بنــو قریظــہ 
نــے واال ےہ، جنــگ  عیــن مطابــق ان شــاء ہللا ان غــداروں کا انجــام ہو
نے کے مارے مسلمانوں  کے موقع پر جس طرح غربت و افالس   احزاب 
کے اموال کے اموال سے سیر ہوکر کھایا اسسی طرح ان مرتدین   بنو قریظہ 
گے اور جس  سے یہ غریب مجاہدین  ان شاء ہللا خوب سیر ہوکر کھائیں 
ئے اور پھر کے جاتے ہسی بنو قریظہ انجام بد سے دوچار ہو  طرح لشکروں 
کے جاتے ہسی ہم ک�سی کافر  مکہ مکرمہ فتح ہوا اسسی طرح صلیبی لشکر 

گے۔ ان شاء ہللا  ملک پر حملے سے قبل ان مرتدین کو دبوچ لیں 
کــے قریــے کــی وجــہ ســے ایــک بشــارت ےہ  میــرے عزیــزو! یــہ فقــط مشــابہت 
 جبکہ حقیقت کا علم ہللا ہسی جانتا ےہ ۔۔۔۔۔ ہم ہللا سے خیر کی امید

،رکھــےت ہیــں اور اس کــی دعــا مانگــےت ہیــں
ِفُرْون۔
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بے  ترجمہ:اور ہللا کی رحمت ســے ناامید نہ ہوں  کہ ہللا کی رحمت ســے 
تے ہیں ۔  ایمان لوگ ناامید ہوا کر

 التجاء
 میــرے پیــارے مســلمان بھائیــو! اب وقــت آگیــا ےہ کــہ ہــم اپــے آپ 
 کوپہچــان لیــں ،ہــم کــون ہیــں ؟ الحمــد ہلل ہــم اس امــت کا جــزو ہیــں جــس
 امــت کــو خیــر االمــم کہــا گیــا ےہ ہللا تعالــٰی فرماتــے ہیــں کنتــم خیــر امــۃ اخــر

کــے  مــرون باملعــروف وتنھــون عــن املنکــر اور خیــر الرســل 
ٔ
 جــت للنــا س تا

نے کے لے اپنی قوم ،قبیلہ اور وطن پر فخر کر  امتی ہیں،  ایک مسلمان 
 ســے بــڑھ کــر فخــر ـکـی بــات یــہ ےہ کــہ وہ ایــک مســلمان ےہ اور ہللا تعالــٰی
کــے بہتریــن ســرمایہ ســے مــاال مــال کیــا ےہ اور  نــے اس کــو ایمــان اور اســالم 
کــے امــت میــں پیــد ا ہــوا ےہ جــس  اس کــو فخــر کرنــا چاہئــے کــہ وہ اس نبــی 
نــے بھی کی نــے کــی تمنــاء بعــض انبیــاء علیہــم الســالم   کــی امــت میــں پیداہو
 ےہ ۔ قومیت آپ کو چند الکھ افراد سے جوڑ سکتی ےہ وہ بھی پھر آگے
 قبیلــوں میــں جــا کــر تقســیم ہــو جاتــی ےہ اور وطنیــت ایــک مخصــوص
 رقبــہ پــر موجودلوگــوں ســے ہســی جوڑتــی ےہ جبکــہ الحمــد ہلل ایمــان اور

لــے کــر مغــرب تــک اور شــمال ســے لیکــر جنــوب تــک  اســالم مشــرق ســے 
 مســلمانوں کــو باہــم ای�ــے جوڑتــا ےہ کــہ وہ ایــک قــوم اور ایــک قبیلــے کــی
 ماننــد نہیــں بلکــہ ایــک جســم  کــی ماننــد ہــو جاتــے ہیــں بخــار ی شــریف میــں
 روایــت ےہ،حضــرت نعمــان بــن بشــیر ر�ســی ہللا عنــہ فرماتــے ہیــں کــہ میــں
 نــے نبــی اکــرم صلــی ہللا علیــہ وســلم ســے ســناےہ:تری املٔومنیــن فــی تراحمھــم
 وتوادھــم وتعاطفھــم کمثــل الجســد اذاشــتکی عضــو تداعــٰی لــہ ســائر

جســدہ بالســھر والحمــٰی۔
نے اور ایک دوسرے سے  ترجمہ: تم مومنوں کو ایک دوسرے پر رحم کر
گــے جیســا کــہ ایــک جســم جــب نــے میــں ایســا پــأو   محبــت اور نــرم برتــاؤ کر
کــے ســاتھ شــبگیری اور  اســکا ایــک عضــو دکھتــا ےہ تــو پــورا جســم اس 

بخــار میــں مبتــال ہوتــا ےہ ۔
تــے تھــے تــو ایــک مســلمان  ایــک وقــت تھــا جــب ہــم دنیــا پــر حکومــت کر
 عورت کی فریاد پر عرب ســے مســلمانوں کا ســپہ ســاالر محمد بن قاســمؒ 
لے کر پورے سندھ اور ہند کو فتح کر لیتا ےہ لیکن ہم آج جب  لشکر 
نے کے نیچے زندگی گزار  اپنی حیثیت بھول گئے تو جانوروں سے بدتر کفار 
کــے ســیکولراور ئــک کا االنعــام بــل ھــم اضــل، آج کل 

ٓ
 پــر مجبــور ہیــں اول

کے نظریہ پر  سوشلســٹ لوگ جو ہمارے اوپر مســلط ہیں یہ تو ڈارون 
الــے ہیــں جــس کا نظریــہ یــہ ےہ کــہ انســان کــی ابتــدا بندرســے  یقیــن رکھــے و
 ہوئی ےہ تو جو قوم اپے آپ کو اور ہمیں  بندر کی اوالد تصور کرتی ہو
 کیا اس سے یہ توقع ممکن ےہ کہ وہ ہمیں انسانی حقوق دے گی ، وہ
 تــو انســان کــو آزادی کــی آڑ میــں جانــوروں کــی صــف میــں کھــڑا کرتــا ےہ کیــا
الے کر کے حو  ک�سی انسان کومکمل طور پر اس کی خواہشات نفسانی 
کــے علمبــردار  دینــا انســانی حــق ےہ یــا حیوانــی؟ لیکــن آج انســانی حقــوق 
کے اســے وہ ســب کچھ دیتا ےہ  انســان کو درندوں کی صف میں کھڑا کر
کــے ناطــے ک�ســی انســان کــو ہرگــز زیــب نہیــں دیتــا ،جن�ســی نــے   جــو انســان ہو
الــے ممالــک اور ان نــے و کــے قانــون پــاس کر  آزادی اور ہــم جنــس پرســتی 
نــے انســان  کــے بــڑ ے خــدا اقــوام متحــدہ کــو اس بــات پــر نــاز ےہ کــہ انہــوں 
کے انســان ملعون  کو انســانی حقوق دیے ہیں لیکن درحقیقت یہ ڈارون 

کــے۔ کــے اشــرف املخلوقــات انســان  کــے حقــوق ہیــں نــہ  بنــدر 
الے آج اتے نے و  کل ایک مظلوم عورت کی خاطر پورے ملک پر حملے کر



کــے عــوض غیــروں   بــے غیــرت کیونکرہــو گئــے کــہ خــود اپنــی بیٹــی کــو چنــد ڈالــروں 
 کــے ہاتھــوں فروخــت کــر دیــےت ہیــں اور اپےہســی بھائیــوں کــو گمشــدہ والپتــہ کــر
 دیےتہیــں کوئــی جانــور بھــی ای�ــے کــردار کا نہیــں ســوچ ســکتا،ہرن جیســا کمــزور
کــے دفــاع میــں شــیر کا شــکار بننــا قبــول کرتــا ےہ لیکــن  جانــور بھــی اپــے بچــوں 
کــے تاریــک دور میــں الــے نہیــں کرتا،جاہلیــت اولــٰی  کــے حو  جیــےت جــی اپــے بچــے شــیر 
تے ہوں،  بھی ای�ســی مثالیں نہیں ملتیں  جس میں لوگ اپے بیٹوں کا ســودا کر
کے فرد ہو سکےت ہیں؟ الے اس باغیرت امت  نے و کے کردار ادا کر   کیا اس طرح 
 جن میں محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد جی�ے سپہ ساالر گزرے ہیں ،کیا
 ان لوگوں کا اس قرآن سے کوئی تعلق ےہ جو ہمیں غیرت اور حمیت کا درس
 دیتــا ےہ ؟ کیــا ا ن کا اس رســولملسو هيلع هللا ىلص ســے کوئــی رشــتہ ےہ جــس ـکـی غیــرت اگــر
 پــوری دنیــا پــر تقســیم کــی جائــے تــو ان ســب ســے بــڑھ کــر ہوگــی ؟کیــاان کا ہمــارے
 ان اســالف ســے کوئــی رشــتہ ےہ جــو ایــک عــورت کــی خاطــر ای�ــے لشــکربھیجےت
کے غبار سے آسمان نظر وں سے غائب ہوجا      تا تھا ؟ اگر یہ کے قدموں   جن 

لــوگ ہــم میــں ســے نہیــں تــو پھــر یــہ کــون ہیــں اور یــہ کہــاں ســے آئــے ہیــں ۔
 خالفــت اســالمیہ کا انہــدام اور مغربــی جمہوریــت کا قیــام ایــک ایســا امــر ےہ
لے آیا اورہمیں نے ہم کو اندھا اور بہرہ کیا جو ہمارے اندر غیروں کو   جس 
 یــہ بــاور کرایــا گیــا کــہ یــہ ہــم میــں ســے ہیــں اور یــہ ہمــار ے لیــڈر ہیــں لیکــن
کے آلہءکار،انکے وفادار اور ہمارے قاتل تھے،ہمارے اوپر  درحقیقت وہ اغیار 
نــے وہ ســیاہ کارنامــے کــے نــام پــر انہــوں  کــے ہمــارے ہســی دفــاع   تســلط حاصــل کــر 
گــے  انجــام دیــے جــو اس قــوم کا رہتــی دنیــا تــک ســر شــرم ســے جھــکا کــر رکھیــں 
نــے اور ان  ،خالفــت کا فقــدان ہــر برائــی کــی جــڑ ےہ، امــت میــں تفرقــہ پیــدا کر
نے کا واحد سبب ےہ اس  کو مختلف جماعتوں اور گروہوں میں تقسیم کر
 لــے اب جــب کــہ کفــری اتحــاد ان شــاء ہللا ٹوٹــے واال ےہ ،احــزاب کفــار واپــس
کے ہرفرد الے ہیں امت  کے حواری اپے انجام کو پہنچے و الے ہیں اورا ن   جانے و

 پــر فــرض ےہ کــہ وہ
لــے مکمــل طــور پــر کوشــش کــرے اور اس کــو کــے  کــے قیــام   1.اســالمی خالفــت 
 شش میں اپنا حصہ ڈالے چاےہ وہ ایک عالم ہو ،یا تاجر ،زمیندار ہو یاڈاکٹر
کے قیام  اس لے کہ اســالمی خالفت کا قیام ایک فریضہ ےہ اوراس فریضے 

گــے ۔ کــے دربــار میــں گناہــگار ہــوں  کــے بغیــر ہــم ســب ہللا 
نــے کــے کو لــے امــت میــں اتحــاد ناگزیــر ےہ ،الحمــد ہلل آج دنیــا  کــے   2.اس امــر 
کــے کــے خاتمــے  کــے قیــام اور کفــری نظــام  نــے میــں جوتحریکیــں اس نظــام   کو
کــے درمیــان ایــک مضبــوط رسســی امــارت اســالمی افغانســتان  لــے جــاری ہیــں ان 
 ےہ جــس پــر تمــام مجاہدیــن کــو اعتمــاد ےہ ہللا تعالــٰی ان کــو شــرعی خالفــت
کــے نــے کــی توفیــق عطافرمائــے، آمیــن، اب پــوری دنیــا   علــٰی منہــاج النبــوۃ قائــم کر
کے لے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا اسالم وہ نقطہ ےہ  مسلمانوں کو اس امر 
کے تفرقوں کو مٹا کرہمیں باہم جوڑتا ےہ، ہمارا تعلق مشرق  جو قوم وطن 

کے بھائی ہیں،) اس لے کہ اسالمی  سے ہو یا مغرب سے ہم سب ایک دوسرے 
 خالفت تب ہوتی ےہ جب خالفت ســے پہلے اســالمی تو ہو اوراســالمی کا لفظ
کــے کــہ کــس قــوم ســے کــس وطــن ســے اور کــس زبــا ن ســے تعلــق  ہــم باوجــود اس 
 رکھےت ہیں باہم جوڑتا ےہ اور اسالم ےہ جو نہ مشرقی ےہ اور نہ مغربی بلکہ
الے کا اب الے کا بھائی ےہ اور مغرب واال مشرق و  مشرق واال مسلمان مغرب و

گــے انشــاء ہللا( ۔ ہــم ایــک ہیــں اور ایــک ہــوں 

کے لے جس طر ح عملی حرکت کی ضرورت ےہ اسسی  3.اسالم کی  نشاة  ثانیہ 
 طــرح پــوری قــوت ســے علمــی حرکــت کــی ضــرورت ےہکیونکــہ اســالم ایــک عملــی
کے ساتھ ایک علمی منہج بھی ےہ ،پس علماء کرام کوچاہــــے کہ نے   منہج ہو
کــے تنفیذکــی ضــرورت و  مجاہدیــن کــو اســالمی نظــام 

ً
 مســلمانوں اورخصوصــا

 اہمیــت اور اســکا  صحیــح طریقــہ ســکھائیں اور ســاتھ ســاتھ عملــی تحریــک
بھــی چالئیــں ۔

کــے نــے  لــے اور اس نظــام کــو ختــم کر کــے  نــے اســالم کــو مٹانــے   4.چونکــہ باطــل 
نے والوں پر  مساجد  لے تلوار اٹھائی ےہ پرامن طریقے سے اسالم کا مطالبہ کر
کے ان کو رکوع وسجود کی حالت میں شہید کیا لٰہذا  ومدارس پر چڑھائی کر
کــے خــالف تلــوار اٹھانــا ناگزیــر ےہ اور اب تلــوار ہســی ےہ جــو اس دیــن کا  اب ا ن 

دفــاع کرســکتی ےہ ،اس لــے اب مســلح تحریــک ہســی چالنــی ہــو گــی ۔
 5.جیسا کہ اسالم کی بنیاد ایک کلمہ الالہ اال ہللا پر ےہ ،اور کوئی بھی عمل
کےلــے پڑھــی جائــے کــے قبــول نہیــں ہوتــا ےہ ،نمازصــرف ہللا   بغیــر الالــہ اال ہللا 
کــے ســاتھ  توقبــول ہوتــی ےہ لیکــن اگــر ک�ســی دوســرے کــو بھــی اس میــں ہللا 
 شــریک کیــا جائــے تــو وہ نمــاز قبــول نہیــں ہــو پاتــی بلکــہ الٹــا وہ نمــاز اس کــو جہنــم
 کــے گھــڑے میــں ڈالــے واال عمــل ہــوگا، اسســی طــرح زکــوۃ اور دوســرے اعمــال بھــی
کــے معیــار پــر مقبــول اور مــردود ہــو نگــے ،پــس اســالمی نظــام بھــی  ال الــہ اال ہللا 
کــے معیــار پــر ہســی اســالمی ہــوگا اگــر ایســانہیں تــو پھــر اســالمی نہیــں  الالــہ اال ہللا 
کــے نــام ســے قائــم ـکـی گئــی یہــودی حکومــت جــو اناربکــم  ہــوگا ، اقــوام متحــدہ 
کــے اوپــر حکومــت مّســلم  االعلــٰی کــی  دعویــدار ےہ اور اس کــی تمــام حکومتــوں 
کــے خــالف لڑنــا ہــو گا کیونکــہ اســالمی فکــر ایــک کــے اس   ےہ اس ســے بغــاوت کر
کــے اوپرک�ســی کفــری حکومــت کــو ہــر گــز تســلیم نہیــں کرتــی،  اســالمی حکومــت 

االســالم یعلــو والیعلــٰی ۔
کے  لے اپنی انفرادی زندگی میں دین کو النا ہوگا اس نے   6.اس منزل کو طے کر
 لے کہ اپے جسم پر ہماری حکومت اختیاری ےہ اگر ہم اپے اس  جسم  میں
 اســالم کــو نافــذ کریــں تویــہ اس بــات کــی عالمــت ہوگــی کــہ ہــم اجتماعــی ســطح
کــے نفــاذ میــں ســچے ہیــں ، کیونکــہ قومــی انقــالب، شــخصسی  پــر اســالمی نظــام 
ُرْوا ِیّ

َ
ی ُیغ ْوٍم َحتّٰ

َ
ُر َما ِبق ِیّ

َ
 ُیغ

َ
 انقالب پر موقوف ےہ ہللا تعالٰی فرماتے ہیں: ِانَّ ہللَا ال

ُفِســِھم۔
ْ
    ن

َ
َما ِبا

کے لے ایک ہوجائیں تاکہ دنیا وآخرت میں کے حصول   آئے  !اب اس مقصد 
کا میابی حاصل کرسکیں ۔

ہللا تعالٰی ہم سب کو اپے دین پر استقامت نصیب فرمائیں۔ آمین۔
 اللهــم منــزل الكتــاب، ســريع الحســاب، اهــزم االحــزاب، اللهــم اهزمهــم وزلزلهــم
الاله اال ہللا وحده اعز جندہ ونصر عبده وغلب االحزاب وحده فال�سُي بعدہ۔


